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Мадсче Павожвчс Пйлюд
н зжлчнжю кзаиа Анлзія

Людиною  великого серця, чесної та світлої 

душі був Максим Павлович Рудюк, акушер-

гінеколог за фахом.

Народився він 13 серпня 1920 р. у багатодітній 

селянській родині в с. Кривошиї  Хмільницького 

району Вінницької області. 

У 1936 р. закінчив сільську семирічку і вступив 

до Вінницької фельдшерсько-акушерської школи 

та через скрутне матеріальне становище був 

змушений перервати навчання. 

У 1939 р. переїхав до старшого брата, який 

мешкав у м. Свердловськ. 29 жовтня 1940 р. 

після закінчення місцевої середньої школи був 

призваний Свердловським районним 

військкоматом до лав Червоної армії.

Служив командиром гармати 239-го 

артилерійського полку 77-ї гірськострілецької дивізії Закавказького 

військового округу.



М. П. Пйлюд н еаежю Мазією 
Дее’янівнжю. 1948 з.

Під час Другої світової війни 

М. П. Рудюк, старшина кавалерійського 

ескадрону, командир гармати 

артилерійського дивізіону 

52-го кавалерійського полку 

47-ї кавалерійської дивізії Південно-

Західного фронту в боях виявляв 

виняткову мужність.

Під час оборони станції Фастів на 

Київщині 28 серпня 1941 р. осколками 

розбитої гармати зазнав важкого 

поранення. Після лікування продовжив 

службу в армії. Пройшов усю війну. Був 

нагороджений орденами Червоної Зірки 

(1946), Вітчизняної війни ІІ ступеня, 

Слави ІІІ ступеня (1947), медаллю «За 

перемогу над Німеччиною у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945).  



М. П. Пйлюд дзайній ноіва на 
налньжей поані

н зілнею. 
Сеож Кзчвжтчї

Біоя зілнжї хаич. 
М. П. Пйлюд дзайній спзава й 

лзйгжей зялй. 
Сеож Кзчвжтчї



Демобілізувавшись восени 1945 р., вступив  до 

Чернівецького медичного інституту. 

У 1946 р. перевівся до  Вінницького медичного 

інституту, який закінчив з відзнакою у 1950 р. 

Керівництво навчального  закладу, як кращого 

випускника, запросило його для наукової роботи. 

Упродовж 1950–1952 рр. Максим Павлович 

навчався в клінічній ординатурі. Підвищуючи 

кваліфікацію на курсах у 1951 р., М. П. Рудюк 

оволодів психопрофілактичним методом 

обезболювання пологів і з успіхом втілював його в 

практичну діяльність.

Протягом 1952–1958 рр. працював асистентом 

кафедри акушерства та гінекології вищезгаданого 

навчального закладу. 

Засийпнчд ледана, 
лжцени  М. П. Пйлюд



У 1957 р. М. П. Рудюк захистив кандидатську дисертацію на тему 

«Материалы к клинике, диагностике и лечению серозного 

лактационного мастита». У 1958 р. був затверджений в науковому 

ступені кандидата медичних наук, призначений на посаду старшого 

викладача кафедри акушерства і гінекології та заступника декана 

Вінницького медичного інституту. 

Мадсче Павожвчс Пйлюд 
н лзймчнжю 

Ооьгжю Іванівнжю  
иа счнже Мчджожю



У 1959 р. на засіданні Вченої ради 

Вінницького державного медичного 

інституту був обраний на посаду доцента 

кафедри акушерства та гінекології. 

Своїм рішенням Вища атестаційна комісія у 

1960 р. затвердила М. П. Рудюка у вченому 

званні доцента. У 1961 р. науковець був 

нагороджений медаллю  «За трудову 

доблесть». Одночасно впродовж 

1959–1965 рр. працював деканом 

лікувального факультету. 

М. П. Пйлюд

У 1965 р. Максим Павлович був призначений проректором з навчальної 

роботи. Того самого року був нагороджений медаллю  «Двадцять років 

перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». За добросовісну й 

віддану працю був відзначений численними подяками Вінницького 

державного медичного інституту та Міністерства охорони здоров’я. 



У травні 1967 р. �М. П. Рудюка

було обрано ректором 

Вінницького державного 

медичного інституту. 

За період роботи Максима Павловича на посаді ректора було збудовано 

гуртожиток № 4, значно зріс фонд бібліотеки медичного інституту; поступово 

і вдало вирішувалися питання забезпечення житлом співробітників 

навчального закладу. М. П. Рудюк зробив вагомий внесок у розбудову ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова, у розвиток медичної науки і практики. Ректора щиро 

любили й поважали студенти, колеги, всі, хто його знав. Максим Павлович 

був талановитим організатором і педагогом – мудрим і виваженим, чуйним, 

скромним і доброзичливим.

Віннчцьдчй лезмавнчй 
еелчснчй інсичийи. 
60-иі зждч 20 си.



М. П. Рудюк – автор понад 40 наукових праць, у т. ч. посібника для лікарів і 

студентів «Акушерская госпитальная клиника» (1959); підручників для 

медичних училищ «Акушерство и гинекология» (1964) та «Акушерство» (1967);  

видання для практичних лікарів «Беременность и роды у первородящих женщин

старшего возраста» (1975) (всі  монографії – у співавторстві). 

Напрямками наукових досліджень Максима Павловича були обезболювання 

пологів шляхом новокаїнової анестезії та психопрофілактичними методами; 

діагностика, лікування, профілактика серозного лактаційного маститу; 

раціональне ведення вагітності й пологів у літніх первісток та ін.

Авижгзар 
М. П. Пйлюда



Максим Павлович брав активну участь в громадському житті. Був 

членом обласного та міського комітетів КП УРСР, секретарем партбюро 

інституту. Неодноразово обирався депутатом 

Вінницької обласної та міської рад, багатьом людям сприяв у 

вирішенні їхніх проблем. 

На свяиджвій изчкйні. М. П. Пйлюд й пезтжей 
зялй лзйгчй ноіва



На вілпжсчндй. 1970 з.



У 1970 р. М. П. Рудюк працював 

над докторською дисертацією. 

Стан його здоров’я  раптово 

погіршився, став почуватися зле.  

Поїхав на обстеження до старшого 

брата Микити Павловича, хірурга-

онколога у м. Київ. 

Діагноз був невтішним. На жаль, 

оперативне втручання не 

допомогло… 

Пішов за межу 10 липня 1970 р. 

у Вінниці. 

Анасиасія Павоівна кіоя 
ежгчоч кзаиа  М. П. Пйлюда
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Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова 

висловлює щиру подяку 

за надані матеріали Рудюк Катерині Максимівні, офтальмологу вищої 

кваліфікаційної категорії Вінницької обласної клінічної лікарні 

ім. М. І. Пирогова, доньці М. П. Рудюка та

Рудюк Ользі Михайлівні, лікарю вищої кваліфікаційної категорії, 

випускниці ВНМУ ім. М. І. Пирогова 1975 р., племінниці  М. П. Рудюка
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